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Ἀγαπηςξί Ἀδελτξί καί Παςέοεπ
Νέξ Ἔςξπ μᾶπ υαοίζει ὁ Παμάγαθξπ καί Μεγαλόδχοξπ Θεόπ. Ἄπ Τόμ ευαοιρςήρχμε
ἐγκαοδίχπ καί ἄπ ρκετθξῦμε, πῶπ θά ςό ἀνιξπξιήρχμε καςαλλήλχπ.  υοόμξπ εἶμαι δῶοξ
ἀμεκςίμηςξ ςξῦ Θεξῦ, εἶμαι ςάλαμςό Τξσ πξλύςιμξ, πξύ μᾶπ ςό ποξρτέοει γιά μά ςό
πξλλαπλαριάρχμε. Ἀπό ςά ἱεοά κείμεμα ςῆπ πίρςεώπ μαπ διδαρκόμαρςε, ὅςι ὁ υοόμξπ, ὄυι
ἁπλῶπ εἶμαι υοῆμα, ὅπχπ ςόμ θέλξσμ ξἱ κξρμικξί ἄμθοχπξι, ἀλλά θεψκή παοακαςαθήκη, ἡ
ὁπξία ἔυει ρυέρη μέ αςό ςό αἰώμιξ μέλλξμ μαπ. Μάλιρςα! Τόρξ μεγάλη ἀνία ἔυει γιά ςόμ
υοιρςιαμό, πξύ πιρςεύει ρςόμ Θεό καί ρςήμ ἄλλη, ςήμ ἀςέλειχςη ζχή ςῆπ φσυῆπ.
πξμέμχπ ποέπει μέ ςίπ καλύςεοεπ ἀπξτάρειπ μά ςόμ πξδευθξῦμε, ὥρςε μα ςιμήρχμε
ςόμ Παμάγαθξ Θεό, Πξύ μᾶπ ςόμ ἐυάοιρε καί μά κεοδίρχμε, ὅπχπ εἴπαμε, κέοδξπ αἰώμιξ.
Νξμίζξμε, ρκεπςόμεμξι πάμςξςε καςά Θεόμ καί μέ κοιςήοια ἀρταλῆ, ὅςι θά ἀνιξπξιήρχμε μέ
ςόμ καλύςεοξ ςοόπξ ςόμ μέξ υοόμξ, ὅςαμ ἀπξταρίρχμε μά ἔλθχμε πιό κξμςά ρςό Θεό. Ἄπ ςό
παοαδευθξῦμε ὅςι πξλλά ἀκόμη μᾶπ κοαςξῦμ μακοσά Τξσ. Πξῦ εἶμαι ἡ ἀςαλάμςεσςη πίρςη
καί ἐμπιρςξρύμη ρςήμ Ἀγάπη Τξσ; Σςήμ παοαμικοή δσρκξλία καί θλίφη κλξμίζεςαι μέρα μαπ
ἡ ἐλπίδα, ἐναταμίζεςαι ςό υαμόγελξ, ἀουίζξμε μά μεμφιμξιοξῦμε, μά παοαπξμξύμεθα…
Πξῦ εἶμαι ἡ υοιρςιαμική καοςεοία μαπ, πξῦ ταίμεςαι ρςή ζχή μαπ ἕμα ἀπό ςά κύοια
υαοακςηοιρςικά γμχοίρμαςα ςξῦ υοιρςιαμικξῦ μαπ βίξσ, ἡ λιςόςηςα καί ἡ ἁπλόςηςα; Πξῦ

ταίμεςαι ρςή ζχή μαπ ἡ αςαπάομηρη καί ἡ αςξθσρία; Πξῦ λάμπει ρςή υοιρςιαμική μαπ
πξλιςεία ἡ ἁγμόςηςα ςῶμ ἠθῶμ;  θερμόπ ςῆπ ξἰκξγέμειαπ ρςόμ καιοό μαπ εἶμαι ἐπικίμδσμα
κλξμιρμέμξπ, δέμ ποξλαβαίμξμε μά μεςοξῦμε διαζύγια, ὁ δέ πξλιςικόπ γάμξπ μᾶλλξμ
ποξηγεῖςαι ςξῦ θοηρκεσςικξῦ γάμξσ ρςίπ ποξςιμήρειπ ςῶμ πξλλῶμ. Σςό θέμα αςό ρυεδόμ
μξιάραμε ςήμ ἄθεη καί ἀπξυοιρςιαμξπξιημέμη Εοώπη ςῶμ ἡμεοῶμ μαπ.
Εςσυῶπ ἀκόμη ςό ἅλαπ καί ςό τῶπ ςῆπ οθόδξνηπ κκληρίαπ μαπ κοαςᾶ μακοσά ἀπό ςήμ
ςελική ρήφη καί διατθξοά ςήμ κξιμχμία μαπ καί ἀπό ςό ὁλξκληοχςικό πμεσμαςικό ρκξςάδι
ςήμ παςοίδα μαπ. Ἀκόμη καί ἄμθοχπξι ἀμάμερά μαπ, ξἱ ὁπξῖξι δέμ ςοέτξσμ αἰρθήμαςα
ρσμπαθείαπ ρςή Μηςέοα κκληρία μαπ, ἀμαγμχοίζξσμ ἐκ ςῶμ ποαγμάςχμ ςόμ ρχρςικό οόλξ
ςηπ μέρα ρςή θάλαρρα ςξῦ ρύγυοξμξσ κακξῦ.
Ἰδξύ καί γιά ςήμ παςοίδα μαπ, ἀλλά καί γιά ὅλξ ςόμ κόρμξ ἡ εκαιοία, πξύ μᾶπ δίμει ὁ
Θεόπ μέ ςόμ καιμξύογιξ υοόμξ: Εἴδαμε, βεβαιχθήκαμε ἀοκεςά, ἡ ἀπξρςαρία ἀπό ςό Θέλημα
ςξῦ Θεξῦ πξῦ ὁδηγεῖ. Εἴδαμε ὅςι ἡ ἀπληρςία μεοικῶμ, πξύ ἐλάςοεσραμ ςόμ Μαμμχμά, ςήμ
κςίριμ, παοά ςόμ Κςίραμςα, ὅςι ἔτεοαμ ςήμ ξἰκξμξμία ρέ ςέςξιξ κοίριμξ ρημεῖξ, ράμ μά
δξκιμάζη ρήμεοα ὅλη ἡ ἀμθοχπόςηςα ἕμαμ παγκόρμιξ πόλεμξ. Αςξῦ ςξῦ εἴδξσπ ἡ
ἀμαρςάςχρη εἶμαι ποχςξταμήπ. Ὄυι μόμξ ρςήμ παςοίδα μαπ. Μία παγκόρμια ξἰκξμξμική
ὀλιγαουία κοαςᾶ ρςά υέοια ςηπ καί μέμεςαι ςά πλξύςη ςξῦ κόρμξσ. Πιθαμώςαςα κάςι
παοόμξιξ ρέ ςέςξια ἔκςαρη, ρέ υῶοξ παγκόρμιξ, δέμ εἶυε ναμαρσμβῆ. Τοάπεζεπ, ἀδίρςακςξι
μεγαλξεπιυειοημαςίεπ, διακιμξῦμ, ρύμτχμα μέ ςίπ ἐμπμεύρειπ ςξῦ Μαμμχμά, ςόμ παγκόρμιξ
πλξῦςξ, μέ θλιβεοό ἀπξςέλερμα ξἱ πξλλξί μά πξτέοξσμ ἀπό ςά πεοιξοιρμέμα ἔρξδα,
πεοικξπέπ μιρθῶμ καί ρσμςάνεχμ, καί ξἱ ἐλάυιρςξι μά εημεοξῦμ..
Ὅλη αςή ἡ καςάρςαρη δέμ ὀτείλεςαι ρςήμ ἀπιρςία ρςό Θέλημα ςξῦ Θεξῦ; Δέμ ὀτείλεςαι
ρςήμ ἐγχιρςική, ἐρταλμέμη ςελείχπ ἐκςίμηρη ςῶμ ποαγμάςχμ; Τά πιό ἄμερα θύμαςα αςῆπ
ςῆπ ποχςξταμξῦπ, ἀμάλγηςηπ πλεξμενίαπ, δέμ εἶμαι ξἱ υιλιάδεπ ἀμά ςόμ κόρμξ ρσμάμθοχπξί
μαπ, πξύ ἔθεραμ ςέομα ρςή ζχή ςξσπ, μέρα ρςήμ ἀπελπιρία ςξσπ; Πξῦ θά τθάρχμε ἄοαγε μέ
αςήμ ςήμ καςάρςαρη, πξύ βιώμξσμ πξλλξί ρσμπξλίςεπ μαπ;
Γι’ αςό εἴπαμε καί ἐπαμαλαμβάμξμε, μία καί μξμαδική εἶμαι ἡ λύρη: Νά ἐπιρςοέφχμε
ρςό ρίγξσοξ δοόμξ ςξῦ Θεξῦ. Νά καςαμξήρχμε ξἱ πάμςεπ ςό μέγεθξπ ςῆπ ρσμτξοᾶπ, πξύ μᾶπ
ἀπειλεῖ καί μά ἀγχμιρθξῦμε μά γίμχμε καλύςεοξι υοιρςιαμξί καί καλύςεοξι ἄμθοχπξι. Εἶμαι
φέμα, εἶμαι τεμάκη, εἶμαι ἀπάςη, εἶμαι δόλχμα ςξῦ πξμηοξῦ, ὅςι «ἐν τῷ περισσεύειν τινι ἡ
ζωή αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ» (Λξσκᾶ 12,15). Ἡ πλεξμενία ρκξςώμει, δέμ
υαοίζει εςσυία καί υαοά. Χαοά καί εςσυία δίμει μόμξ ἡ ἥρσυη ρσμείδηρη καί ὁ Θεόπ, ςξῦ
πξίξσ ςήμ Χάοη καί Ελξγία ἐπικαλξύμεθα παςοικῶπ ρέ ὅλξσπ ραπ.
Καλή Χοξμιά.
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